
Software voor
drankencentrales

Software • Hardware • Training • Support • Web Services

Fax dit formulier naar 03/777.02.18 
of e-mail naar informatie@sdp.be

Vi j f s t raten18
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 777 73 03
Fax: 03 777 02 18
in fo@sdp.be 
www.sdp.be

Naam drankencentrale

Gemeente

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

Contacteer mij voor meer info / een offerte

Ik wens een vrijblijvende demo bij mij in de zaak 

AntwoordformulierInnovatieve 
add-ons

Sales app
De SDP sales app is een mobiele 
applicatie voor zaakvoerders en 
afdelingsverantwoordelijken die 
graag te allen tijde op de hoogte 
blijven van alle verkoopresultaten. 
Deze app biedt realtime toegang 
tot alle cijfers van de onderneming 
van op eender welk mobiel 
apparaat.

Website & webshop
Onze geïntegreerde e-commerce software 
maakt het supermakkelijk om een online 
winkel te openen. Bij SDP kunt u uw eigen 
webshop laten ontwikkelen door ervaren 
webdevelopers. U beheert hierbij zelf 
de inhoud via een gebruiksvriendelijk 
beheersysteem (CMS). Via de online 
webshop, volledig gekoppeld aan uw 

artikelbestand, kunnen klanten artikels 
bestellen en betalen.

Leeggoedkassa
Als alternatief op de leeggoedautomaat 
biedt SDP ook de mogelijkheid tot een eigen 
intern systeem waarbij een leeggoedticket 
met barcode wordt afgedrukt. Dit ticket 
kan slechts eenmalig aan de kassa worden 
gevalideerd.

Contacteer mij voor meer info / een offerte



• Analyse van vraag en aanbod

• Artikelbeheer en prijsbeleid

• Boost uw verkoop met promoties

• Alle betaalmiddelen

• Uw voorraad steeds op peil

• Elektronische prijsetiketten

Analyse van vraag en aanbod
Dankzij SDP Robinson kan u veel beter aan de vraag 
van de klant tegemoetkomen. In de software bekijkt 
u met gemak welke artikels en promoties het best 
aanslaan, welke marges een productgroep haalt, 

enz. U exporteert de cijfers van uw winkel naar 
gedetailleerde en overzichtelijke rapporten. 

Zo kunt u de benodigde 
producthoeveelheden voorspellen, 

een juiste prijszetting doorvoeren 
en beschikt u over een 

instrument voor 
margebewaking.

SDP Robinson: software voor
drankencentrales
De moderne drankenhandel is een 
speciaalzaak die inspeelt op de vraag van 
de klant met een waaier aan producten 
en diensten. Consumenten worden steeds 
veeleisender. Kwaliteit en service zijn meer 
dan ooit van belang. Net dat is de kracht 
van SDP Robinson. Belangrijke troef is dat u 
slechts één softwarepakket nodig heeft voor 
aankoop, artikel- en prijsbeheer, kassa en 
betaalautomaten, stockbeheer, facturatie, 
boekhouding, enz.

Uw voorraad steeds op 
peil
SDP Robinson past uw stockniveau aan bij elke aan- of 
verkoop. U geeft uw minimumstock vooraf in, zodat 
u besteladvies krijgt zodra het stockniveau tot het 
ingestelde minimum daalt. SDP Robinson biedt u een 
performant stockbeheer, zelfs al is uw stock gespreid 
over verschillende magazijnen. 

Elektronische prijsetiketten
Steeds meer drankenhandels schakelen over op 
elektronische etiketten. Ze willen correct aangeduide 
prijzen, zonder dat ze er zelf een massa tijd in 
moeten investeren. Nieuwe prijzen of prijswijzigingen 
worden centraal ingegeven op de server en feilloos 
doorgestuurd naar de etiketten in de rekken. Het 
systeem garandeert dat de prijzen steeds correct zijn. 

Artikelbeheer en prijsbeleid
Artikelgegevens en prijswijzigingen kunnen heel 
eenvoudig worden geïmporteerd. U geeft de 
marges (in percentage of vaste meerprijs) in die u 
wenst te realiseren. Op basis van de aankoopprijs 
en ingestelde marges krijgt u automatisch een 
verkoopprijs voorgesteld. Er kunnen foto’s aan de 
artikels worden gekoppeld, deze kunnen vervolgens 
worden weergegeven aan de kassa, op etiketten en 
zelfs op uw website.

Boost uw verkoop met promoties
In de harde concurrentiestrijd maken promoties 
vaak het verschil. Pas kortingen toe op basis van 
productcategorie, klantprofi el, aangekochte 
hoeveelheid of tijdelijke folderprijzen. 

Via klantenkaarten reikt u punten uit op basis van 
het totale aankoopbedrag. Een klantenkaart in uw 
huisstijl met geïntegreerd puntensysteem zorgt ervoor 
dat uw klanten aan u denken en terugkomen na 
hun aankoop. Klantenkaarten verschaffen nuttige 
informatie over het aankoopgedrag van iedere klant, 
die als basis kan dienen voor gesegmenteerde en dus 
effi ciëntere publiciteit. Uitgereikte cadeaubonnen 
worden met gemak fi nancieel opgevolgd (aantal in 
omloop, aantal vervallen, ...). 

Alle betaalmiddelen
Alle moderne betaalmiddelen zijn in de software 
geïntegreerd: elektronische maaltijdcheques, 
betaling met smartphone, betaalterminals (CCV 
Belgium of Atos Wordline), betaalautomaten (Glory 
of Gunnebo), …. Deze betaalautomaten hebben het 
grote voordeel dat er geen kasverschillen meer zijn op 
het einde van de werkdag. De automaten worden 
rechtstreeks vanuit de kassa aangestuurd; er hoeft 
geen bedrag meer worden ingegeven of barcode 
worden ingescand. Dit maakt ook gesplitste betaling 
(deel met betaalautomaat, deel met betaalkaart) 
mogelijk.
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